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Pe rol se afl� judecarea cauzei de contencios administrativ privind pe reclamanta SC F ...
în contradictoriu cu pârâtele DIRECTIA GENERAL� A FINAN�ELOR PUBLICE TIMI� �i
ADMINISTRA�IA FINANTELOR PUBLICE TIMI�OARA, pentru anulare acte administrativ -
fiscale.

La apelul nominal f�cut în �edint� public� se prezint� av. G ...  pentru reclamant�, c.j.
Morariu Adina pentru A.F.P. TIMI�OARA �i c.j. M..pentru D.G.F.P. TIMI�.

Procedura legal îndeplinit�.
Dup� deschiderea dezbaterilor s-a f�cut referatul cauzei de grefierul de �edinj�, dup� care

se comunic� întâmpinarea depus� de A.F.P. TIMI�OARA la dosar �i celelalte    parti prin
reprezentanti declar� faptul c� nu solicit� un nou termen pentru studiu.

Reprezentanta reclamantei arat� c� solicit� în completarea proba~iunii efectuarea Inca a
unei expertize judiciare, dac� va aprecia instanta c� se mai impune.

Reprezentanta pârâtei A.F.P. TIMI�OARA solicit� respingerea cererii de probaliune
formulate la acest termen �i în acela�i sens pune concluzii cu privire la prob� �i reprezentantul
pârâtei D.G.F.P. TIMI�.

Instanta  respinge cererea de probatiune �i constatând l�murit� cauza acord� cuvântul pe
fond.

Av. G ... solicit� admiterea actiunii în baza concluziilor raportului de expertiz�
judiciar� efectuat în cauz�, cu cheltuieli de judecat� în m�sura în care sunt

dovedite. C.j. M   pune concluzii în sensul respingerii actiunii ca nefondat�.

                                      TRIBUNALUL 
Asupra cauzei   de fata   deliberand   constata urmatoarele: 
Prin cererea inregistrata sub nr. ... Reclamanta  a solicitat sa se dispuna  anularea

Deciziei nr... I  emisa de parata DGFP TIMIS 
  In solutionarea procedurii prealabile , anularae in parte a Deciziei de impunere  

nr...  Emisa da AFPM TIMISOARA ,   aprobarea la rambursare a sumei de
...

În -motivarea actiunii sale  reclamanta SC-F ...   -ar�tat în esent� urm�toarele:
 Suma total�-contestat�-  si la care a fost obligat� potrivit actelor a_c�ror anulare o cere,

este de ...  lei, sum� ce reprezint� în opinia organului de control, sum� respinsâ la rambursare.
Asupra cauzei de fat�  deliberând  constat� urm�toarele in fapt �i in drept.

Prin cerere înregistrat� la= aceast� instan�� sub nr....  precizat� ulterior �i fatã:�de A.F P
TIMI�OARA, reclamanta SC  F ... a solicitat s�-se dispuna anularea deciziei nr... Emisa de   
parata DGFP TIMIS    Constat�rile efectuate de organele de control, prin Raportul de Inspec�ie
fiscal� din 13.07.2007, nu au avut în vedere starea integral� de fapt nici prin solutionarea în
procedur� prealabil� administrativ� a contestatiei reclamantei, respectiv prin Decizia nr.... prin
care le-au respins contestatia.



Aceast� stare de fapt, este în esen�� urm�toarea. S-au constatat de c�tre organul de
control prin actele atacate, nereguli cu privire la TVA re�inându-se în aceste acte faptul c� în
perioada iulie 2005 - noiembrie 2006 , din totalul sumei solicitate cu titlul de rambursare de
TVA, suma de .. 1ei, dedus� de reclamant� în baza facturilor fiscale emise de c�tre SC O ...
SRL c�tre SC F ... facturi atacate în copie �i care reprezint� consumul de energie electric�
refacturat� conform contractului de refâcturare energie electric� nr. ...  nu îndepline�te
conditiile legale, fiind nedeductibil� fiscal. Reclamant� arat� e� a formulat contesta�ie în
procedur� prealabil� administrativ�, aceasta a fost respins� prin Decizia nr...  Cu privire la
argumentul care a fundamentat respingerea cererii de rambursare, cu privire la suma de.. lei,
reclatnanta arat� c� prevederile art.137 alin.3 din Codul fiscal nu sunt aplicabile spe�ei.
Reclamatlta arat� c� aceste sustineri ale organului de control fiscal nu au nici o baz� legal� �i
invoc� prevederile Legii 318/2003 a energiei electrice care prevede posibilitatea racord�rii
unor subconsumatori �i HG. 1007/2004 cu privire la Regulamentul de furnizare a energiei
electrice la consumatori, care se aplic� furnizorilor �i consumatorilor/subconsumatorilor de
energie electric�, precum �i relatiilor acestora cu operatorii de retea, aflati pe teritoriul
României. În temeiul art. 48 al Legii 318/2003, consumatorul avea dreptul de a racorda un
subconsucnator la instalatia proprie de energie electric�. În baza acestor prevederi SC O  ...a
recuperat contravaloarea energiei consumate de c�tre reclamanta SC F ...  prestând practic
acesteia un serviciu. Aceasta nu a actionat ca un intermediar între reclamant� �i societatea de
fumizare a energiei electrice, raportul juridic între aceasta �i ENEL fund distinct de raportul
juridic dintre SC O .. �i reclamant�. În acest context, mai arat� reclamanta, încadrarea juridic�
facut� de pârâte este gre�it�, cea corect� find prevederile art. 129 din Codul fiscal �i art. 128 �i
129 din HG. 1007/2004.

Reclamanta SC F ... ai precizeaz� faptul c�, prevederile legale mentionate : HG.1007/2004
�i ale Legii 318/2003 reglementeaz� relatiile dintre ca �i SC O ... . Organul fiscal de control
dac� ar fi f�cut o verificare la fata locului ar l constatat c� reclamanta func�ioneaz� în deplin�
legalitate, pe contor existând sigiliul ENEL ENERGIE SA aplicat. Refactur�rile de energie
electric� f�cute de SC O ... c�tre reclamant� îndeplinesc conditiile legale pentru a se recupera
TVA aferent.

În drept, reclamanta î�i completeaz� motivarea al�turi de textele legale invocate supra
�i cu dispozi�iile Codului de procedur� fiscal�.

Reclamanta depune în proba�iune la dosar toate actele despre care a facut vorbire în
actiune, acte atacate în cauza de fa��., solicit� o expertiz� judiciar� specialitatea contabilitate.

Pârâta Direc�ia General� a Finantelor Publice Timi� a depus la dosar întâmpinare prin
care a solicitat respingerea ca neîntemeiat� a actiunii �i mentinerea actelor de control

contestate, în baza argumentelor expuse în Decizia-nr. ..  prin care a fost respins� contesta�ia
reclamantei depus� în procedur� prealabil� administrativ�. 

          In drept   pârâta a invocat preveder le_art.137 aalin. 3  lit e din Codul fiscal ,  pct. 22
alin.1 si     2 din Normele Metodologice   de  aplicare  a  Codul fiscal.

           Parata   arat�  faptul c�   prevederile citate mai sus   sunt aplicabile   reclamantei ,
conform carora   sumele achitate  de furnizor  /prestator   in contul clientului  se  
deconteaza acestuia   pe baza unei   facturi fiscale pe care se înscrie mentiunea „factura de
decontare pentru pl��i în numele  clientului ,,. Furnizorul/prestatorul nu  exercit� dreptul de
deducere TVA pentru sumele   achitate în numele clientului �i nu colecteaz� TVA din factura
fiscal� de decontare.

 

 
               În concluzie, arat� pârâta Directia General� a Finantelor Publice Timi�, consider� c� în

mod temeinic �i legal, organul de control a procedat la respingerea de la rambursare a sumei de ...
lei, motiv pentru care solicit� respingerea ca neîntemeiat� a actiunii.



Pârâta ADMINISTRATIA FINAN�ELOR PUBLICE TIMI�OARA, prin întâmpinarea
depus� la dosar a invocat în esen�� acelea�i argumente expuse supra , retinute �i in întâmpinarea
D.G.F.P. TIMI� , precum �i în decizia pronuntat�  de c�tre Directia General� a Finantelor
Publice Timi� în solu�ionarea procedurii prealabile administrative.

Prin încheierea -de �edin�� din data de  ....  s-a încuviin�at proba solicitat� de reclamant�
cu o expertiz� financiar - contabil� pentru a se verifica dac� TVA-ul eviden�iat în RIF încheiat la
data de  .. este corect dedus în raport de facturile fiscale in care a fost evidentiat; dac� facturile
fiscale aferente acestui TVA au fost corect întocmite �i , în consecin��, dac� reclamanta
datoreaz� impunerea din dosar TVA în sum� de  ...  lei.

În cauz� , deci, a fost administrat� proba cu acte ( filele 9-34 dosar) �i proba cu o
expertiz� judiciar� specialitatea contabilitate, efectuat� de c�tre Doamna expert Ec. W ..  precum
�i r�spunsul la  Obiectiunile formulate de pârâta Directia General� a Finantelor Publice Timi�
(filele 78 -87) la Raportul de expertiz�.

Examinând actiunea reclamantei raportat la  pozitia  exprimat� de pârâte v�zând
actele - probe aflate la dosar  precum si  dispozitile_ legale  în ma�erie  prevederile art.  1  art. 8
 alin.l, art. 18 alin.l din Legea nr.554/2004 raportat la prevederile art.  188  alin.2     de procedura

fiscala  reclamantei , sens în care se va admite dispunându-se anularea actelor -
administrativ fiscale atacate de reclamant�, respectiv anularea Deciziei nr. 644
/180/09.10.2007 emis� de pârâta D.G.F.P. TTMI� în solu�ionarea procedurii prealabile,
anularea în parte a Deciziei de Impunere nr. 385 /17.07.2007 emis� de pârâta A.F.P.
TIMI�OARA �i dat� in baza Raportului de Inspec�ie fiscal� din 13.07.2007, aprobarea la
rambursare a sumei de  ... lei .
În concret , atât prin ac�iunea de fa�� cât �i în procedura prealabil� administrativ� ,

reclamanta SC F .. a contestat legalitatea actelor administrativ - fiscale atacate invocând
interpretarea eronat� de c�tre organul fiscal a dispozitiilor legale incidente spetei deduse
judec��ii �i pe cale de consecin�� a notiunilor juridice definite prin aceste texte de lege.

În fapt, reclamanta a dedus TVA în sum� de  .. lei în perioada  ...  în baza facturilor
emise de c�tre SC O ...   reprezentând consumul de energie electric� refacturat�, conform
contractului nr...  încheiat între cele dou� societ�ti comerciale.

Urmare solicit�rii reclamantei, pârâta D.G.F.P. Timi� prin Activitatea de Control Fiscal a
procedat la verificarea solicit�rii de rambursare �i a întocmit Raportul de Inspectie fiscal� nr. ...
în baza c�ruia A.F.P. TTMI�OARA a emis Decizi de Impunere privind obliga�iile fiscale
suplimentare stabilite de inspectia fiscal� nr....  prin care a stabilit în sarcina reclamantei
obliga�ia fiscal� în sum� de  ...  lei reprezentând TVA colectat�.

Prin Decizia nr...  emis� de pârâta  DGFP TIMIS  în solutionarea procedurii prealabile, s-a
dispus respingerea ca neîntemeiat�  a contesta�iei depuse de   S ...
Potrivit    concluziilor   din expertiza efectuata � de actre expert contabil�W   reclamanta SC _

...SRL nu datoreaz�    impunerile   stabilite cu  privire la TVA in sum�   de ...   Calculata de
organu1  de control  prin actele administrative   fi�cale care fac obiectul cauzei .  Se arata  in  
raportul   de expertiz� faptul  ca   in  raport cu   dispozitiile legale, TVA aferent�-facturilor
fiscale  emise de SC O ..  constituie pentru aceasta TVA colectat�. 
                Consumul de energie electric� ca �i element  de cheltuiala  la SC F ..  reprezint� un
fapt real, necesar desf��ur�rii activit��ii acesteia, facturat de e�tre singura societate care avea
contract de furnizare a energiei electrice cu F.D.E.E. ELECTRICA BANAT S.A. pentru
spa�iul din D ..  respectiv SC O ..  �i care la rândul ei avea contract de refacturare `energie
electric�, nereziliat, deci valabil cu reclamanta SC F ..  motiv pentru care se justific�
deductibilitatea TVA în sum� de  ..  lei aferent facturilor emise de SC O .. .

Obiectiunile formulate de pârâta D.G.F.P. TIMI�  la Rapor-tul de expertiz� contabil� au
reiterat motivarea redat� în întâmpinare referitoare la interpretarea textelor legale incidente spe�ei
în opinia pârâtei, în baza c�rora s-a stabilit de c�tre organul de control ca fiind TVA nedeductibil�
în sum� de  ...



La aceste obiectiuni doamna expert contabi Ec. W ..  a r�spuns ( filele 78 - 87 dosar),
sus�inându-�i concluziile raportului de expertiz� , concluzii pe baza c�rora este justificat� de c�tre
instan�� �i solu�ia de fa�� de admitere a ac�iunii reclamantei.

În consecin��, constatând faptul ca 'se justific� deductibilitatea TVA în sum� de  ..  lei
aferent facturilor emise de SC O ..  se constat� c� este întemeiat� ac�iunea reclamantei.

Raportat la toate cele prezentate supra, se va admite ca întemeiat� actiunea astfel cum a
fost formulat� de c�tre reclamant� conform dispozitivului ce face parte integrant� din prezenta
hot�râre.

Constatând c� s-au solicitat cheltuielile de judecat�,în baza prevederilor art.274 Cod
procedur� civil�, raportat la probele existente la dosar, vor fi obligate pârâtele la plata sumei de ..

PENTRU ACE STE MOTIVE
IN NUMELE LEGII

HOT�R��TE

Admite actiunea formulat� de reclamanta SC F..cu sediul în D.. împotriva pârâtelor
DIRECTIA GENERAL� A FINAN�ELOR PUBLICE TIMI�,  �i ADMINISTRA�IA
FINANTELOR PUBLICE TIMI�OARA.

- Dispune anularea Deciziei nr.... emis� de pârâta Directia General� a Finantelor Publice
Timi�, în solutionarea procedurii prealabile. Dispune anularea în parte a Deciziei de
Impunere nr....emis� de A.F.P. TIMI�OARA , cu privire la suma de....,lei, cu privire
la care dispune rambursarea, mentinând în rest actul administrativ fiscal.
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